
KIBRIS HUKUK KURULU 

(Avukatlar Yasası’nın 5. Maddesine göre Sınav) 

ŞUBAT 2019 

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

İSPAT HUKUKU 

Aşağıdaki altı sorudan dördüne cevap verilmelidir 

Cevaplarınızı İçtihada istinaden ispatlamalısınız 

----------------------  

 

1. SORU 

Aşağıdaki sorulara vereceğiniz her cevap 10 satırı aşmamalıdır:  

(a) İspat Hukuku’nda suçluluk itirafının ağırlık önemi nedir? 

(12.5 puan) 

(b) Sanığın ifadesinin istemliliği (gönüllüğü) dâhil olmak üzere sanık ifadesinin 

istemliliğini (gönüllüğünü) tespit etmek amacıyla bir Dava içerisinde Davada ifade 

veren tanıkların tanıklığına Mahkeme tarafından nasıl bir yaklaşım gösterilir? 

(12.5 puan) 

2. SORU 

Düşman tanık teriminden neler anlarsınız ve gerek sivil gerekse de cezai 

davalarda düşman tanık ifadesinin sonuçları nelerdir? 

(25 puan) 
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3. SORU 

İmtiyaz kuralındaki “ulusal güvenlik” istisnasından neler anladığınızı açıklayınız.  

(25 puan) 

 

4. SORU 

(a) (i) Bir sanığın yeminsiz ifadesinin içeriği, aynı suçla yargılanan bir şahıs 

aleyhine tanıklık teşkil edebilir mi?                                                          (2.5 puan) 

 

(b) Bir koca veya bir karı: 

(i)  Eşi aleyhine ne zaman ehil ve zorunlu tanık olabilir?                        (2.5 puan) 

(ii) Eşi ile birlikte suçlanan bir şahıs aleyhine ne zaman ehil ve zorunlu tanık 

olabilir?                                                                                                    (2.5 puan) 

 

(c) Aşağıdaki durumlarda alınan ifade, yargılama usulünde ne zaman kabul 

edilebilir? 

(i) Anayasadan başka yasal hükümlerin ihlaliyle alınan ifade.                (6.5 puan) 

(ii) Anayasa hükümlerinin ihlaliyle alınan ifade.                                      (4.5 puan) 

(iii) Gizli ajan (agent rovocateur) tarafından alınan ifade.                       (6.5 puan) 

 

5. SORU 

(a) Aşağıdaki terimlerden neler anlarsınız? 

(i) Teyit edici şahadet 

(ii) Destekleyici şahadet  



3 
 

Bu iki kategori birbirinden nasıl ayırt edilebilir?  

(12.5 puan)  

(b) Bir sanığın mahkûmiyeti, yalnız bir suç ortağının şahadetine dayanarak 

kanıtlanabilir mi? Eğer kanıtlanabilirse, bu hangi ön şartlar altında mümkün olur? 

(12.5 puan)  

6. SORU 

(a) (i) Savunma tarafından ileri sürülen ve ilk bakışta davanın kanıtlanmadığına 

yönelik olan bir iddiayı hangi ölçütler düzenler.                                        (5 puan) 

(ii) Savunmaya davet edildiğinde sanığın hakları nelerdir?                      (5 puan) 

 

(b) Eğer sanık, hiç ifade vermemeyi veya yeminsiz ifade vermeyi (yani yemin 

etmeden ifade vermeyi) tercih ederse, sanığın suçluluğunun kanıtlanması 

amacıyla Mahkeme buna hangi önem/ağırlık vermelidir?  

(15 puan) 


